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Information 

Utbyggnad av allmänt VA Enviksbyn 
Arbetet med att bygga ut allmänt vatten och avlopp i Enviksbyn fortgår.  
Vi vill informera dig om aktuella händelser i projektet. 

Vad händer nu? 
Vi arbetar vidare med projektering av ledningsdragningen och förbereder upphandling 
av byggentreprenör för arbetena som ska utföras. 

Ett möte om ledningsrätt sker i december 2021 och hålls av Lantmäteriet på plats i 
Enviksbyn. Det här innebär att vi, Falu Energi & Vatten, söker tillstånd för att få 
förlägga ledning (lantmäteriförrättning) och att fastighetsägaren upplåter, mot ersättning, 
ett område på fastigheten för ledningar. Berörda fastighetsägare kommer att få en 
separat inbjudan direkt från Lantmäteriet. 

Arkeologisk undersökning är klar 
Dalarnas museum har utfört den beslutade arkeologiska utredningen under 2019-2020. 
Syftet med utredningen var att ta reda på om fornlämningar berördes av en planerad 
ledningsdragning. Utifrån kartstudier och fältinventering valdes 13 områden ut för 
sökschaktsgrävning. I fyra områden visade äldre kartor på en idag försvunnen gårds- 
bebyggelse. Ledningssträckan anpassades efter fyndigheter och Länsstyrelsen gör 
bedömningen att den nya sträckningen inte innebär ytterligare arkeologiska 
undersökningar för den planerade VA-ledningen.  

Vad händer efter ledningsförrättningen?   
Efter Lantmäteriets ledningsförrättning planerar vi för att upphandla en byggentreprenör 
och under 2022 påbörja mark- och ledningsarbeten i Enviksbyn. 

Ny projektledare  
David Nordgren är ny projektledare från och med hösten 2021. Vid frågor om projektet 
kan du kontakta David på david.nordgren@fev.se.  
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Preliminär tidplan för fortsatta arbeten 
Vi jobbar just nu efter den här preliminära tidplanen: 

Ledningsrätt vintern  2021/2022 
Upphandling entreprenör våren 2022 
Byggstart våren/sommaren  2022, preliminärt 
Byggskede   2022-2023 

Få information om projektet via mejl 
Nu finns det möjlighet att få information via mejl när ny information om projektet läggs 
upp på projektets hemsida.   

Gör så här för att få information om projektet via mejl: 

1. Gå in på projekthemsidan för Enviksbyn på Falu Energi & Vattens hemsida, 
www.fev.se/enviksbyn 

2. Mitt på startsidan för Enviksbyn finns rubriken ”prenumerera på sidan”. 
Markera med den blå ringen framför ”prenumerera på uppdateringar för den här 
sidan” och fyll i din e-postadress på raden under.  

3. Klicka på OK 
4. Nu ska du få information om projektet till din e-post varje gång ny information 

läggs upp på projekthemsidan 

Mer information och frågor 
Du hittar mer information om utbyggnaden av allmänt vatten och avlopp till Enviksbyn 
finns på projektets hemsida, www.fev.se/enviksbyn. Om du har frågor kan du kontakta 
projektledare David Nordgren (david.nordgren@fev.se) eller vår kundtjänst på 023-77 
49 00 eller e-post info@fev.se. Kundtjänstens öppettider är vardagar 08.00-16.00.  
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